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Mesto Malacky, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a podľa § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení 
neskorších VZN

§1 
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov 
v školách a školských zariadeniach v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 
16/2020, Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 5/2021 a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 13/2021 sa mení a dopĺňa 
takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:

„Príspevok v materskej škole sa neuhrádza 
za dieťa,
a) pre ktoré je predprimáme vzdelávanie 

povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to 

písomne požiada riaditeľa školy a je 
členom domácnosti, ktorej sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na 
základe rozhodnutia súdu.“.

2. V § 3 odsek 3 znie:

„Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza, ak 
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka 
Oto písomne požiada riaditeľa školy a je 
členom domácnosti, ktorej sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného 
predpisu. Odpustenie príspevku podľa prvej 

vety sa vzťahuje iba na štúdium jedného 
umeleckého odboru. V prípade štúdia 
dvoch a viacerých umeleckých odborov 
žiadateľ v žiadosti uvedie odbor, na ktorý 
požaduje odpustenie príspevku.“.

3. V § 4 odsek 2 znie: 

„Príspevok v školskom klube detí sa 
neuhrádza za dieťa,
a) ak zákonný zástupca dieťaťa o to 

písomne požiada riaditeľa školy a je 
členom domácnosti, ktorej sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu,

b) ktoré zo zdravotných dôvodov celý 
kalendárny mesiac nedochádza do 
školského klubu detí a zároveň sa 
z týchto dôvodov nezúčastňuje na 
školskom vyučovaní.“.

4. V § 5 odsek 8 znie:

„Príspevok v centre voľného času sa 
neuhrádza, ak o to plnoletý žiak alebo 
zákonný zástupca žiaka písomne požiada 
riaditeľa centra voľného času a je členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi podľa osobitného 
predpisu.“.



5. V § 6 odsek 2 znie:

„Príspevok na nákup potravin pre dieťa 
materskej školy na jeden deň je vo výške 
tretieho finančného pásma nákladov na 
nákup potravin -1,54 € (z toho desiata 0,38 
€, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €).
Príspevok na úhradu režijných nákladov 
školskej jedálne je vo výške 0,30 € za deň, 
na ktorý je uhradený príspevok na 
stravovanie.
Platby zákonného zástupcu za celodennú 
stravu na jeden deň za jedno dieťa je vo 
výške 1,84 €.
Platba zákonného zástupcu za celodennú 
stravu na jeden deň je znížená o dotáciu 
v zmysle osobitného právneho predpisu.“.

6. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 
3, ktorý znie:

„Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi, neuhrádza príspevok na 
režijné náklady.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako 
odseky 4 až 6.

7. V § 7 odsek 2 znie:

„Príspevok na nákup potravín najeden obed 
je pre žiaka základnej školy vo výške 
tretieho finančného pásma nákladov na 
nákup potravín - pre žiaka I. stupňa 1,21 €, 
pre žiaka II. stupňa 1,30 €.
Príspevok na úhradu režijných nákladov 
školskej jedálne je vo výške 0,30 € za deň, 
na ktorý je uhradený príspevok na 
stravovanie.
Príspevok zákonného zástupcu žiaka 
základnej školy sa uhrádza mesačne vopred 
bezhotovostnou platbou.

Platba zákonného zástupcu za stravu na 
jeden deň je znížená o dotáciu v zmysle 
osobitného právneho predpisu.“.

8. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane 
nadpisu znie:

„§ 7a 
Prechodné ustanovenie

Neuhradené príspevky za mesiace február 
2022 až jún 2022 za deti a žiakov z Ukrajiny 
so statusom odídenca sa odpúšťajú, okrem 
príspevku na nákup potravín.“.

§2 
Záverečné ustanovenia

(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Malackách č. 52/2022 dňa 23. júna 2022.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 
1. septembra 2022.

V Malackách dňa 29. júna 2022.

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
primátor mesta


